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 بنام خداوند بخشنده مهربان
 و آله الطاهرين و صحبه الميامين و الصالة و السالم علي محمد

 
هاي تاريخي خود بـا يكـديگر در مراحـل     هركدام از جهان اسالم و جهان غرب در درگيري

ومـين يـورش غـرب بنابـه اعتقـاد برخـي       انـد ولـي د   هايي نصيب خود كـرده  مختلف، پيروزي
دهي به نظامي جهاني بود ـ يا اندكي   ـ كه در پي شكل  "وستفالي"پژوهشگران پس از كنفرانس 

آغـاز گرديـد و   ) مصـر (پيش از آغاز قرن نوزدهم ميالدي به هنگام ورود ناپلئون به اسكندريه 
 :هاي بعدي اينگونه ادامه پيدا كرد  يورش

 .ها بر اندونزي چيره شدند ي هلنديميالد 1800ـ در سال 
 .فرانسه، الجزاير را به تصرّف خود درآورد. م1830ـ در سال 

 .ها سقوط قفقاز و تركستان بدست روس: ـ اواخر قرن نوزدهم 
 .استيالي بريتانيا بر هند. م1857ـ سال 
 .گشايش كانال سوئز. م1896ـ سال 
 .اشغال مصر از سوي انگلستان. م1882ـ سال 

 .اشغال سودان به وسيله انگلستان. م1892ال ـ س
 .المقدس و آغاز سقوط عثماني ورود متفقين به بيت. م1917ـ سال 
 .ها بر جهان اسالم ها و فرانسوي تحقق چيرگي تقريباً كامل انگليسي. م1918ـ سال 
 .سقوط دولت عثماني. م1924ـ سال 
 .تأسيس دولت اسراييل. م1948ـ سال 

هـاي   به، جهان اسالم را وارد حالتي از بهت و نگراني كرد ولـي واكـنش  اين يورش همه جان
 :هاي زير بوديم  العمل بسيار نيرومندي آغاز شد و ما شاهد عكس

 .آغاز انقالب الجزاير. م1830ـ در سال 
) افغاني( "الدين اسدآبادي جمال"جنبش اصالحات به رهبري .) م1897تا  1839(ـ سالهاي 

 ."دالرحمن الكواكبيعب"و  "محمد عبده"و



 
 

 

۳ 

 .جنبش السنوسي در ليبي. م1831ـ سال 
 .قيام مسلمانان در هند. م1857ـ سال 
 .در مصر "عرابي پاشا"قيام . م1882ـ سال 
 .انقالب سودان. م1889ـ سال 
انجاميـد  . م1925انقالب مشروطه ايران كه به فروپاشي دولت قاجار در سال . م1895ـ سال 

نتايج آنرا با ناكامي و تأسيس خاندان سلطنتي مـزدور ديگـري روبـرو    هاي غربي  هرچند توطئه
 .ساخت

 .انقالب مصر. م1919ـ سال 
 ).معروف به انقالب بيست(انقالب عراق . م1920ـ سال 
 .انقالب سوريه و سودان. م1924ـ سال 
 ).انقالب روستا(قيام خطّابي . م1924ـ سال 
 .در ليبي "عمر مختار"قيام . م1930ـ سال 

هـا و   و عمـاني ) انقـالب شـيخ شـامل   (ـ انقالب اسالمي در هند شرقي و تركستان و قفقاز 
 .ها سواحلي
قيـام  : هاي ايراني عليه اشغالگران و مزدوران در آغاز قـرن بيسـتم مـيالدي از جملـه      ـ قيام

 .تنگستان در جنوب و قيام جنگل در شمال
 .انقالب فلسطين. م1935ـ سال 

ها و اهداف متفاوتي داشـت ـ غربـي كـه توانسـت بـا        ـ كه البته شيوه  ها در كنار اين واكنش
رخ داد ـ اسالم سياسي را از . م1924سقوط دولت عثماني ـ به عنوان فاجعه بزرگي كه در سال 

صحنه خارج كند، حمالت فرهنگي خود را شدت بخشيد؛ در اين برهه اظهارات صليبي جديد 
چه بسا تا به امروز هم اگر چه گاه به شكل پنهان، پايـان   و(شوند  آشكارا عليه اسالم مطرح مي

عريـان ايـن    ◌ٴ منتشـر شـد ـ چهـره    . م1908ـ كه در سال   "لرد كرامر"و كتاب ) نپذيرفته است
مـرگ اسـت و    ◌ٴ دهد زيرا در آن ادعا شده كه اسالم، مرده يـا در آسـتانه   يورش را تشكيل مي

در ذات آن ـ كـه زمـان را عقـب نگهداشـته و       توان آنرا با اصالحات احيا كرد زيرا مـرگ  نمي
شريعتش را متحجر گذارده ـ نهفته است؛ به همين دليل سزاوار است كـه جهـان اسـالم بـراي      



 
 

 

٤ 

اين ديدگاه به گفته خانم  0F1.سازي بدون اسالم را بپذيرد ها و تحوالت، مدرن همراهي با پيشرفت
ه او معتقد است آنها در اينكه اسالم بيانگر ديدگاه خاورشناسان جديدي است ك "شيرين هانتر"

القولنـد؛ او آنهـا را بـه     گرايي همخواني ندارد، متفـق  طبيعتاً با مدرنيسم و به طريق اولي با غرب
هـاي معينـي    داند كه بر اين باورند كه مسلمانان بر اسـاس شـيوه   عنوان روشنفكر جبرگرايي مي

كوشد با آن بـا پديـده    ها راهي كه غرب ميكنند زيرا مسلمان هستند و تن انديشند و عمل مي مي
كننـد كـه    اسالمي برخورد كند، مقاومت در برابر آن و قلع و قمع و كنترل آنست و توصيه مـي 

ايسـتد تـا    گرايان خود مـي  هاي اسالمي برآيد كه در برابر اسالم غرب به ياري آندسته حكومت
 1F2»...راه شوند گرايان نابود يا سربه مگر اسالم

از سوي برخـي   "كرومر"ساز شكارانه در برابر   ◌ٴ  ي فكري اسالمي با ارايه روحيهنشين عقب
2Fعلما آغاز گرديد

: ؛ اين ساز شكاري از سوي كسـاني در بخـش الئيـك مكتـب وي از جملـه      3
مورد استقبال قرار گرفـت   "اسماعيل مظهر"و  "طه حسين"و  "سعد زغلول"و  "لطفي السيد"

نزديك گشت؛ در سرتاسر جهان اسالم، با عناصري از اين قبيل  "كرومر"و در نتيجه به ديدگاه 
ايـم؛ بعـدها دو    سـاختند ـ مواجـه بـوده     هاي آنانرا مطرح مي ـ كه معاصر ايشان بودند و انديشه

هاي قرن بيستم در منطقه اسالمي فعال شدند  ـ كه در ميانه  "ماركسيسم"و  "گرايي ملي"مكتب 
 .ـ به ياري آنها شتافتند

ها نسبت به خيـزش اسـالمي، نگـاه خاورشـناختي      اين نگاه خصمانه از سوي غربي در كنار
به آنان اطالق  "هاي جديد جهان سومي"نام  "خانم شيرين هانتر"ديگري هم وجود داشت كه 

ها و هم منافع است و  ارزش كرده و بر اين باور است كه آنچه در جهان اسالم حاكم است، هم 
جهان اسالم و جهان غرب تصور كرد و خودش نيـز ايـن ديـدگاه را    توان سازشي ميان  لذا مي

 .كند تأييد مي
: هاي خصـمانه غـرب عليـه انسـانيت از جملـه       هاي اسالمي جنبه حقيقت آنست كه ارزش

كشي از خلقها و نفي زندگي اخالقي و يك بام و دو هوايي و كوشش در  وادادگي جنسي، بهره

                                                      
 .را در پاسخ به وي نوشت كه در همان سال منتشر شد "االسالم روح المدنية"عنوان  كتاب خود با "شيخ الغالبيني"ـ 1
؛ ما در دنباله اين مطالـب بـر همـين كتـاب انگشـت      95، صفحه )آينده اسالم و غرب( "مستقبل االسالم و الغرب"ـ 2

 .خواهيم گذارد
 .به نقل از محمد محمد حسين 153:ول صفحه شماره ا "ثقافتنا"در مقاله منتشره در مجله  "محمد جابر االنصاري"ـ  3



 
 

 

٥ 

كنـد و صـرفنظر از ايـن     واع استعمار و امثال آنرا رد مـي ها و تمامي ان جهت محو ديگر فرهنگ
 .موارد، نكات اشتراكي زياد و نيز نكات فراواني براي بحث و گفتگو وجود دارد

ها در واقع  ها آنرا رد كنند چه ارزش اي نيست كه ارزش عالوه بر اين، منافع و مصالح عرصه
 .كنند در جهت تحقق مصالح واالي انساني عمل مي

را از جمله نيرومندترين واكنش امت اسالمي در برابر يـورش   "اخوان المسلمين"جنبش ما 
 كنيم؛ استعمار غرب كوشيده است اهداف زير  محاباي غرب عليه آن تلقي مي بي

 :را تحقق بخشد 
ـ پاره پاره كردن جهان اسالم و تضعيف كامل آن در برابر قدرتهاي غربي كه خود پـس از  1

 .مبستگي و از آنجا به وحدت برسند و در اين كار موفق هم شدندآن كوشيدند به ه
ماندگي جهان اسالم در سطوح و ابعاد گوناگون علمي ، اقتصادي ، نظـامي و   ـ ابقاي عقب2
 .گذشت ايام موفقيت اين نقشه را نيز ثابت كرده است. غيره

ـ   "سر گراوزلي"اين بنيانگذار فراماسونري در ايران  . م1844نجم اكتبـر  است كه در تـاريخ پ
 :گويد  به وزارت خارجه بريتانيا مي "پترزبورگ"اي از  طي نامه

به صراحت و صداقت تمام اعتقاد دارم كه هدف نهايي ما حفظ هند اسـت؛ در ايـن راسـتا    «
ت         بهترين سياست ما بايد اين باشـد كـه ايـران را در وضـعيت ضـعف و وحشـيگري و بربريـ

 3F1».ت ديگري اتخاذ نكنيماش واگذاريم و هيچ سياس كنوني
ها و بويژه در عرصه فاصله انـداختن ميـان    زمينه ◌ٴ ـ دور ساختن امت از دين خود در همه3

پـس از اسـتعمار و    ◌ٴ هاي اسالم با كل زندگي اجتماعي آنان؛ اين هـدف نيـز در مرحلـه    آموزه
 .گيري كشورهاي ظاهراً مستقل تحقق پيدا كرد شكل

اين اهداف خطرناك واكنش نشان دادنـد و بـه    ◌ٴ در برابر همهالمسلمين  به رغم اينكه اخوان
رها شدن از وابستگي فراخواندند و تأكيد كردند كه راه حـل تنهـا اسـالم و كوشـش در پيـاده      

هاي زندگي است، ولي ما در سخن خود بيشتر بر مقاومـت در برابـر    كردن آن در تمامي عرصه
 ◌ٴ ي وحدت اسالمي و بكـارگيري همـه  گير ممانعت از شكل: هدف نخست جهان غرب يعني 

هاي مرزي  اي ، درگيري تحريكات فرقه: تواند بدان هدف كمك كند از جمله  هايي كه مي شيوه
 هاي ويرانگر گرايي هاي زباني و حزب ، اختالف

                                                      
 .م1944اسماعيل رائين به نقل از مجله سلطنتي آسيايي ، ژانويه :  نوشته "فراماسونري در ايران"ـ  1
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 .نظرانه و امثال آن خواهيم پرداخت و منافع تنگ
بخـش   همه راههـاي تحقـق   اين جنبش نوپا بر بازيابي عزّت و كرامت اين امت و طي كردن

 .انگشت گذارد "تقريب مذاهب اسالمي"وحدت و از ميان آنها 
يكي از بزرگاني بـود كـه اقـدام بـه تأسـيس      ) اهللا عليه رحمة( "امام حسن البنا"در اين ميان 

بزرگان ياد شده در شمار علماي معروفي . كرد] در قاهره[ "دارالتقريب بين المذاهب االسالميه"
 :كنيم  نام شماري از ايشان اشاره مي بودند كه به

 ."استاد محمدعلي علوبة پاشا"
 ).شيخ االزهر( "شيخ عبدالمجيد سليم"و 
 ).مفتي فلسطين( "حاج امين الحسيني"و 
 .ها و رهبر مالكي "هيئة كبار العلماء"عضو  "شيخ محمد عبدالفتاح العناني"و 
 .علماي شافعيو از  "هيئة كبار العلماء"عضو  "شيخ عيسي منون"و 
 .شيخ االزهر و از علماي حنفي "شيخ محمود شلتوت"و 
 .از علماي اماميه "شيخ محمدتقي قمي"و 
 .از بزرگان علماي اصول متأخر "شيخ عبدالوهاب خالف"و 
 ).شيخ االزهر( "شيخ علي الخفيف"و 
 .از علماي زيدي "شيخ علي بن اسماعيل المؤيد"و 
 .استاد االزهر و از علماي حنبلي "شيخ محمد عبدالطيف السبكي"و 
 .روحاني بزرگ "شيخ محمد محمد المدني"و 
 .از مراجع نجف "شيخ محمدحسين آل كاشف الغطاء"و 
 .از علماي كاظمين "سيد هبة الدين الشهرستاني"و 
 .روحاني برجسته معروف "الدين عالمه عبدالحسين شرف"و 

ار چنين مجموعه پيشتازي ، گوياي جرأت در كن] استاد حسن البنا[قرارگرفتن اين شخصيت 
اين جماعت و بويژه مـاده دوم آن ـ    ◌ٴ اوست كه در اساسنامه "تقريبي"و شهامت و دورنگري 

 :شمارد ـ تجلي پيدا كرد  كه اهداف جمعيت را به شرح زير برمي
ـ كوشش براي تحقق زمينه مناسب وحدت و همبستگي مذاهب گونـاگون اسـالمي، زيـرا    1

 .كه ربطي به اصول كلي اسالم ندارند باعث تفرقه مسلمانان شده است ديدگاههايي



 
 

 

۷ 

ـ انتشار عقايد و قوانين كلي اسالم به زبانهاي مختلف و توضيح نياز جامعه به آنها در مقام 2
 .عمل
و  "تقريـب "ـ كوشش در حل درگيري ميان دو خلق يـا دو گـروه از اسـالميان و تحقـق     3

 .همبستگي ميان ايشان
نبـود ولـي شخصـيت انقالبـي      "االزهـر "خود از علماي  "مرحوم حسن البنا"ينكه به رغم ا

گذاشت؛  جالبي داشت كه تأثير خود را در هر ديدار و برخوردي به سرعت بر ديگران بجاي مي
اي از  نمونـه  "جماعة التقريب"در بيان خاطراتش با  "شيخ محمدتقي قمي"توان در سخنان  مي

كند و وقتي او را به ياد آورد نوعي  رسد مكثي طوالني مي لبنا كه ميبه شيخ حسن ا«آنرا يافت؛ 
تو گويي شور و نشاط حسن البنّـا بـه   . گيرد نشاط و پويايي در سخن، تمام وجودش را فرا مي

روحاني أزهري نبود و با شيوخ االزهـر نيـز    "حسن البنّا"كند؛  سر تا پاي وجودش سرايت مي
ريزي و اخالصي كه داشـت بسـان كـوهي     و نشاط و برنامهروابطي نداشت ولي او در حركت 

استوار و سر به فلك كشيده بود ؛ او با اين صفات بزرگ به ميان محافل جوانان دانشـگاهي راه  
او . پيدا كرد و نسلي پرهيزگار و پارسا و مجاهد و با فرهنگ آگاه و درست اسالمي پرورش داد

زيست يعني بازگشت امت مسـلمان بـه    حقق آن مياز خاستگاه هدفي كه با تمام وجود براي ت
داشـت؛ ايـن روحيـه     "تقريب مـذاهب اسـالمي  "غرب و كرامت و جايگاه تاريخي خود، درد 

ـ كه خود بنيانگذار و حامي و ناظر حركت آن بود ـ نيز    "اخوان المسلمين"به كالبد  "تقريبي"
همچنـان   "المسـلمين  اخـوان "سرايت كرده بود و پيامدهايش تا به امـروز در ميـان گروههـاي    

كنـد و   هـاي مـذهبي را رد مـي    چه اين جنبش تنها جماعت سلفي است كه تعصب. پابرجاست
هاي  سازد و كمترين وقعي به اختالف روابط خود را تنها براساس اسالم و نه مذهب، برقرار مي

 4F1».گذارد مذهبي نمي
پيشكسـوتان ايـن جماعـت و    از جملـه   "شيخ حسن البنا"يادآور شده كه  "استاد آذرشب"

در نخستين روزهاي تشـكيل جماعـت،   : افزايد  بود و مي "دارالتقريب"اندركاران جنبش  دست
در پـي بنيانگـذاري آن بـود و     "شيخ محمـدتقي قمـي  "اي بود كه  سخن از نامي براي مؤسسه

 "نـا شـيخ حسـن الب  "شد ولي  براي آن پيشنهاد مي... وحدت، تعارف، تعاضد و : نامهايي چون 
را بر آن بگذارند زيرا از هر واژه و تعبير ديگري به اهداف جماعـت   "تقريب"پيشنهاد كرد نام 

                                                      
 .137 ◌ٴ استاد دكتر محمدعلي آذرشب ، صفحه) پرونده تقريب( "ملف التقريب"ـ  1
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نزديكتر است لذا براساس پيشنهاد اين شيخ پرهيزگار و مجاهد ، هم جماعت و هـم مؤسسـه ،   
 .به خود گرفتند "تقريب"نام 
 

 "تقريبي"با گرايش  "البنّا"روزنامه 
خـود مطـالبي در    ◌ٴ اصرار داشت كه در روزنامه "شيخ حسن البنّا"سازيم كه  خاطرنشان مي

كرد تا صـداي   همكاري مي "دارالتقريب"اهل سنت و شيعه منتشر سازد؛ او با  "تقريب"جهت 
در ايـن ميـان   «. برساند –آنرا به عربستان سعودي ـ كه در آنزمان اين صدا را تحريم كرده بود  

: در ايـن زمينـه را يـادآور شـوم      "شيخ محمدتقي قمي"دانم يكي از خاطرات  يمناسبت نم بي
هـا   در حجاز ـ همچنانكه گفته شـد ـ سـفر ايرانـي      "سيد ابوطالب يزدي"پس از حادثه اعدام «

حج براي سالها متوقـف شـد سـپس حـج ايرانيـان از سـر گرفتـه شـد و          ◌ٴ براي انجام فريضه
گانه يعني چهارمذهب اهل  مناسك حجي براساس مذاهب پنجنيز اقدام به انتشار  "دارالتقريب"

و طي  "سيد ابوطالب يزدي"اماميه كرد تا تشويشي را كه پس از اعدام  ◌ٴ سنت و مذهب شيعه
سالهاي قطع سفر حج ايرانيان در ذهن مردم نسبت به شيعيان بوجود آمده بود ، از ميان بردارد؛ 

داد كه اهل سنت و شيعيان اگر  ل ترديدي توضيح مياين مناسك به گونه بسيار روشن و غيرقاب
القول هستند؛ وارد كردن اين مناسك به عربسـتان   آن متفق ◌ٴ نه در همه مناسك، در بخش عمده

 ◌ٴ سعودي براي توزيع آنها در موسم حج غيرممكن بود زيرا دسـتورات مقامـات وقـت اجـازه    
ار پيدا كرد؛ او متن كامل مناسـك را در  راه حلي براي اينك "شيخ حسن البنا"داد؛  اينكار را نمي

اش به چاپ رساند و روزنامه را در موسم حج وارد عربستان كرد؛ اين روزنامه در ميان  روزنامه
شيخ حسن "در همان سال . گذارد حجاج پخش شد و اثرات بسيار خوبي ميان مسلمانان بجاي

رهبـر مـذهبي   ( " ابوالقاسم كاشـاني اهللا آية"به حج رفت و در ايام حج با روحاني مجاهد  "البنا
 5F1.ديدار كرد) جنبش ملي كردن نفت در ايران

براي ما نقـل كـرده كـه برخـي علمـاي بـزرگ در ايـران،         "عالمه سيد هادي خسروشاهي"
نگريسـتند؛ او در   احترام مـي  ◌ٴ را به ديده "مرحوم شيخ حسن البناء"اقدامات و گامهاي عملي 

ـ يكي از علماي بزرگ ـ حضـور     "اهللا سيد رضا صدر ةآي"هجري قمري در مجلس 1375سال 
سخنان وي در مورد اسرار اجتماعي حج و تأكيد بر مسئله وحـدت اسـالمي    ◌ٴ يافت و شنونده

                                                      
 .138ـ همان منبع ، صفحه  1



 
 

 

۹ 

در سفر خود به حـج در   "مرحوم حسن البنا"در اين راستا از نقش ] اهللا صدر آية[بود؛ سخنران 
وي به نگاههاي ترديدآميز ايشان و نيز شناساندن حقيقت شيعه به مصريان و اعتراض  ◌ٴ عرصه

 . بر مسلمان بودن شيعيان تأكيد كرد
را  "شـيخ حسـن البنـا   "شـما حتمـاً   : رو به حاضران كرد و گفـت   "مرحوم صدر"در اينجا 

 6F1.است "اخوان المسلمين"شناسيد؛ او قهرمان نستوه و رهبر جاويد و جهاني  مي
انه تشكيك و پيگرد و تكفير و تفسـيق ، نظـر و   در زم "مرحوم حسن البنّا"بدينگونه بود كه 

 .عمل يكساني داشت و اين خود آشكارا گوياي شجاعت و شهامت فراوان اوست
در تار و پود اين جنبش نيـز جـاري شـد و بـا گسـترش جهـاني آن،        "تقريبي"همين روح 

 7F2.اي بود گسترش يافت؛ از اصول اين جنبش دوري گزيدن از جدالهاي مذهبي ـ فرقه
بند روح اسـالم بودنـد و آنـرا در مـذهب واحـدي منحصـر        همواره پاي "المسلمين خوانا"
جستند و ديگران را نيز از ورود به آنها برحذر  هاي فرعي دوري مي دانستند؛ آنها از اختالف نمي
پـذيري اسـالم و    طبيعـي و از نمودهـاي انعطـاف    گاه تنفّسها را بحق  داشتند و اين اختالف مي

 8F3.كردند مي اجتهاد تلقي
همين گرايش را رهبراني كه راه وي را ادامه دادند نيـز مـورد تأكيـد قـرار دادنـد از جملـه       

 :گويد  اي به آقاي سيد هادي خسروشاهي مي كه در نامه "مرحوم مصطفي مشهور"
 "امام حسن البنـا "از ابتداي تأسيس به دست مرشد اعالي آن  "اخوان المسلمين"فراخوان «

هـاي دينـي و فكـري     مسلمانان با وجود اختالف مذاهب و گـرايش  ◌ٴ دت همهفراخوان به وح
هاي منجر به نفرت و كينـه   ايشان بوده است زيرا مسلمانان به علت تفرقه و درگيري و اختالف

 .اند در برابر دشمنان خود خوار گشته و مورد اهانت قرار گرفته
و ) (103عمـران ـ   سوره آل(» ه جميعا والَ تَفَرَّقُواْواعتَصمواْ بِحبلِ اللّ«:گويد  خداوند متعال مي

والَ تَكُونُواْ كَالَّذينَ تَفَرَّقُواْ «: گويد  و نيز مي) همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد
  ـيمظع ـذَابع ملَه كلَئأُوو نَاتيالْب ماءها جم دعن باخْتَلَفُواْ مو ) (105آل عمـران ـ   سـوره  (» و

چون كسانى مباشيد كه پس از آنكه داليل آشكار برايشان آمد پراكنده شدند و با هـم اخـتالف   
 ).پيدا كردند و براى آنان عذابى سهمگين است
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ها و اصول بيستگانه است زيرا قرآن كريم و سنت مطهـرّ   شالوده فكري اين ديدگاه برداشت
 .دهند مي نبوي دو منبع اصلي تشريع را تشكيل

ما هيچ مسلماني كه شهادتين را بر زبان جاري كرده و به مقتضاي آنها عمـل كـرده و عمـل    
كنيم و مقوله مشـهوري را كـه اينـك بـه عنـوان قاعـده        كفرآميزي انجام نداده باشد، تكفير نمي

همكاري در موارد توافق و معذور دانسـتن يكـديگر در مـوارد    «طاليي شهرت پيدا كرده يعني 
 فـروع هـا در   و اخـتالف  اصـول در  دانيم و برآنيم كه توافق معمـوالً  رهنمون خود مي» فاختال
 .است
ورزيد شـاهد   خود در گفتار و كردار بر اين امر اصرار مي) اهللا عليه رحمة( "امام حسن البنا"

هجري قمري همراه بـا علمـاي بـزرگ دوره     1325اين گرايش، عكسي از وي مربوط به سال 
و جناب شيخ امين الحسـيني  ) شيخ االزهر در آن زمان( "شيخ عبدالمجيد سليم"خود از جمله 

دارالتقريب بين المذاهب "و محمدتقي قمي و ديگران و ديگران در نشستي در ) مفتي فلسطين(
 .ام است كه خود آنرا ديده "االسالميه

دهه پنجاه قرن  با شيعيان در ايران و جاهاي ديگر از ابتداي "اخوان المسلمين"رابطه عملي 
 .بيستم ميالدي و پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران نيز شاهدي بر اين مدعاست

مسلمانان اينك بيش از هر زمان ديگر به وحدت كلمه و صف خود نيازمندند؛ آنها بايـد بـه   
تفرقه و پراكندگي به كه دشمنانشان جرأت بخشيده و از توانشان كاسته و آنانرا ضعيف و زبون 

عشـري از حـد    زيدي يا اثني ◌ٴ هاي ميان اهل سنت و شيعه خته است، پايان بخشند؛ اختالفسا
رود زيرا همگي شهادت الاله االاهللا و ان محمداً رسـول اهللا را بـر زبـان جـاري      فروع فراتر نمي

كنند و برآنند كه قرآن كريم اولين و سنت مطهر نبوي دومين منبـع تشـريع احكـام اسـالمي      مي
دين نبايد تابع هواهاي عوام باشـد؛ اينـك   . آورند واحدي مي ◌ٴ ي رو به سوي قبلهاست و همگ

مصـطفي  "(» .ها پايان يابد و شعله آنها خاموش گردد و باهللا التوفيق زمان آن رسيده كه اين فتنه
 ).هجري قمري 1423رجب  27،  "مشهور

و  "وم شيخ غزالـي مرح"هاي دعوتگر و مبلغ بزرگوار  در تمامي نوشته "تقريبي"همين خط 
شـيخ  "و  "شيخ الترابـي "و  "سيد قطب"و  "شيخ عمر التلمساني"و  "مرحوم حسن الهضيبي"

اســتاد "و  "شــيخ عالمــه القرضــاوي"و  "شــيخ مــأمون الهضــيبي"و  "محمدحامــد ابوالنصــر
 .و ديگران هم جاري و ساري است "محمدمهدي عاكف
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جمله مهمترين عامـل نزديكـي ايـن    است كه از  "تقريبي"چه بسا همين خط و همين نَفس 
بـوده اسـت   ) قدس سره(راحل  "امام خميني"جنبش به انقالب بزرگ اسالمي ايران به رهبري 

 .كه البته اگر بخواهيم به آن بپردازيم سخن به درازا خواهد كشيد
 "اخوان المسـلمين "هاي جنبش  ترين ويژگي گرايي از برجسته از اينجاست كه اعتدال و ميانه

در پژوهشي درباره اخوان المسـلمين   "استاد محمود عبدالحليم"در همين راستا . رود مي بشمار
در آنست كه آنهـا   "اخوان المسلمين"توان گفت يكي از بزرگترين دستاوردهاي  مي«: گويد  مي

توانستند بدون هرگونه انحراف يا كشانده شدن به ميان جريانهاي مسـلط برخاسـته از شـرايط    
 9F1».گرايي انديشه اسالمي پاسداري كنند اي سركش، از ميانهدشوار يا هواه

يابيم، ادبيات ايشان نيز پيش از ديگـران   ها و آثارشان مي ما اين معنا را تقريباً در بيشتر نوشته
 "شريف رضي"است كه در آن  "البالغه نهج": مستند به كتابهاي متداول در ميان شيعه از جمله 

را گردآورده اسـت؛ بـه عنـوان مثـال     ) السالم عليه(طالب  لي بن ابيسخنان گهربار اميرمؤمنان ع
به مالك اشتر به هنگام ) السالم عليه(امام علي  ◌ٴ به هنگام مطرح ساختن نامه "استاد عبدالحليم"

اين نامه يكي از اسناد تاريخي و از آن باالتر يكي از «:گويد  گماردن وي به كارگزاري مصر مي
مانه كمتر بمانند آنرا بخود ديده و علماي مديريت نيز تاكنون چيزي در ذخائر نادري است كه ز

 10F2».اند تراز با آن نيافته مقايسه يا هم
 .اين سخن عين حقيقت است

هاي فكري جالـب او و فراخـوان    و گرايش "امام حسن البنا"اينها همه از تأثير سخنان متين 
البتـه او در آن زمـان بـا    . رود ار مـي هاي امت بشم آشكارش به گشودگي در برابر تمامي بخش

هاي تندي از طرف متحجران سلفي از يك سو و از طرف متصوفان افراطـي از سـوي    مخالفت
هاي دهـه سـي قـرن     او در ميانه. ديگر روبرو گرديد زيرا مسلك او مسلكي ميانه و واقعگرا بود

آن مربع بزرگي رسم كرد نگاشت و در  "االخوان المسلمين" ◌ٴ اي در مجله گذشته ميالدي مقاله
قيد شـده بـود و در    "اهللا الاله االاهللا  محمد رسول": كه بر اضالع چهارگانه آن از داخل عبارت 

 :مركز آن نيز مربع كوچكي قرار داد به اين شكل
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كنند فراخوان خود را محدود به مربع كوچكي  برادراني كه از ما انتقاد مي: و ذيل آن نوشت 
سازند كه همه عقايد درست در آنـان   كنند و آنرا منحصر به كساني مي ز قرار دارد ميكه در مرك

گيرد حال آنكه ما فراخوان خود را به تمامي  جمع شده است؛ اين عده شمار اندكي را در بر مي
هرچند ممكن است در ديگـر  (گويند  مي "اهللا الاله االاهللا و ان محمداً رسول": آنهايي كه شهادت

دهيم و همه خواسته مـا از ايشـان    تعميم مي) هاي اسالمي راه ديگري طي كنند و انديشه تعاليم
آنست كه با پيوندهاي برادري اسالمي با ما ارتباط پيدا كننـد تـا بـه اتفـاق در راه بازگردانـدن      
شكوه و عظمت گذشته اسالم بكوشيم؛ اين فراخوان هيچ شرط و پيش شـرطي جـز بـه زبـان     

ها با درجات متفاوتي از ايمان به  مذاهب و فرقه ◌ٴ ين ندارد كه پيروان همهجاري ساختن شهادت
 11F1.هاي اسالمي و عمل به آنها، بدان پاسخ مثبت خواهند گفت آموزه

و البته او اين ديد و چنين سياستي را راه هدايت و گسترش عمل به كـل اسـالم در جامعـه    
هـاي فقهـي و اصـولي و نيـز در      هكرد و هرگز باب گفتگـوي علمـي و آرام در عرصـ    تلقي مي

بست؛ اينها همه پذيرفتني است البته در چارچوب شهادتين  هاي عقيدتي و تاريخي را نمي زمينه
ما نيـز مجـدداً در   . و اعتقاد به اركان ايمان و اسالم؛ خداي او را بيامرزد و پاداش نيكويش دهد

فرسـتيم و اميـدواريم    درود مـي  اش هاي سـازنده  يكصدمين سال تولد او به روان پاك و انديشه
هـاي قرآنـي    ويژگي ◌ٴ مسلمانان همگي در جهت تحقق وحدت اسالمي ـ كه بدون آن شايسته 

 .اين امت نخواهند گشت ـ بكوشند
 .والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته                                                       
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